P.P.M.E. AL-IKHLASH AMSTERDAM
Persatuan Pemuda Muslim se-Europa Al-Ikhlash Amsterdam Vereniging
Islamitische Jongeren in-Europa Al-Ikhlash Amsterdam Sekretariaat:
Jan van Gentstraat 140, 1171 GN Badhoevedorp

Aanvraagformulier toetreding tot de Islam
Formulir permohonan masuk Islam
A. Gegevens aanstaande moslim (moslima ) / data calon muallaf:
Naam
Nama
Woonadres
Alamat tinggal
Woonplaats
Kota tinggal
Telefoon, mobiel / thuis
Telpon hp / rumah
E-mail

Geboortedatum
Tanggal lahir
Geboorteplaats
Tempat lahir
Nationaliteit
Warga Negara
Gewenst Islamitische Naam *1
Nama Islam yang di inginkan *1
*1) U kunt ook de imam verzoeken een naam voor u te bedenken.
Anda juga bisa serahkan nama pilihan Islam kepada Ustad
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Aanvraagformulier toetreding tot de Islam
Formulir permohonan masuk Islam
B. Gegevens toetreding / data tanggal masuk Islam:
Datum ontvangst formulier
Tanggal menerima formulir
Gewenste datum toetreding
Tanggal masuk Islam yg di inginkan
ste

Gewenste 1 getuige *2.
Nama saksi *1.
de

Gewenste 2
Nama saksi

getuige

Overige opmerkingen

*2) Er dienen minimaal twee getuigen aanwezig te zijn. Een getuige dient een volwassen,
goed geestelijk gestelde, Islamitische man te zijn.
Wajib hadir adalah dua orang saksi. Bertindak sebagai saksi adalah pria islam dewasa yang waras.
*2) U kunt ook de imam verzoeken getuigen te laten kiezen.
Anda juga bisa serahkan kepada Ustad siapa yang akan bertindak sebagai saksi.

C. Uitleg over het toetreden tot de Islam
Penjelasan tentang masuk Islam
Als men overtuigd is dat de Islam de Waarheid is, dan is moslim worden heel eenvoudig. Er is maar
één eis waar iemand aan moet voldoen om moslim te worden, en dat is te geloven dat de Islam de
ware religie is, met als kern dat er geen god is (die het recht heeft om aanbeden te worden) behalve
Allah en dat Mohammed Zijn boodschapper is, dan dient men de shahaadah (geloofsbelijdenis) uit
te spreken, zonder verder uitstel (men weet immers niet wanneer de dood ons overvalt).
De shahaadah dient als volgt te worden uitgesproken:
“Ash-hadoe allaa ilaaha iel-Allaah,
wa ash-hadoe anna Mohammadan rasoeloe-llaah”
De vertaling is:
“Ik getuig dat er geen god is behalve Allah,
en ik getuig dat Mohammed de boodschapper is van Allah.”
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Men kan de shahaadah het beste in aanwezigheid van moslims uitspreken, waardoor men weet dat
u moslim bent, zodat ze u groeten met de islamitische vredesgroet, voor u smeekbedes kunnen
maken en voor u kunnen bidden als u overlijd etc.
Wat zal het volgende zijn nadat men zichzelf tot moslim heeft verklaard? Men moet begrijpen wat
het werkelijke en onderliggende fundament is van deze getuigenis, dat betekent de eenheid van
Allah de Verhevene belijden en tegemoet komen aan Zijn eisen. Men moet zich gedragen in
overeenstemming met dit ware geloof in alles wat men doet of zegt. Men moet Allah de Almachtige
aanbidden, Hij alleen is het waard om aanbeden te worden.
Wat is de betekenis van de aanbidding? Het is een uiting van oprechte dienstbaarheid, ontzag tonen
voor Allah de Almachtige. Op een dieper niveau betekent het een totale overgave en
gehoorzaamheid aan de geboden van Allah de Verhevene in woord en in daad, innerlijk en uiterlijk.
De volgende stap na de shahaadah voor een nieuwe bekeerling tot de Islam, is zichzelf te reinigen
door thuis een volledig bad of douche te nemen. Hij zou dan moeten besluiten om zich volledig te
onderwerpen aan de principes en regels van de Islam in al zijn volledigheid. Hij zou alle vormen van
afgoderij en valse geloofsovertuigingen moeten ontkennen. Hij zou het kwaad moeten verwerpen en
het rechtvaardige doen. Zulk een verwerping van het kwaad en het rechtvaardig zijn is één van de
gevolgen van het islamitische motto dat zegt: “Laa ilaaha iel-Allaah”, wat betekent: “Er is geen
God behalve Allah”
Allah de Verhevene zegt in de Qur’an: [Soerat al-Baqarah (2), vers 256.]
“Er is geen dwang in de religie. Waarlijk, de rechte leiding is duidelijk onderscheiden van de
dwaling, en hij die de Thaghoet [degene die overschrijdt; hier de Satan en afgodsbeelden] verwerpt
en in Allah gelooft, hij heeft zeker het stevigste houvast gegrepen [d.w.z. imaan (geloof), of de Islam],
dat niet breken kan. En Allah is Alhorend, Alwetend.”
Dit betekent: dwing niemand om moslim te worden, want de Islam is eenvoudig en duidelijk en zijn
tekenen zijn eenvoudig en duidelijk. Aldus is er geen behoefte om iemand te dwingen om de Islam te
aanvaarden. Integendeel, eenieder die Allah leidt naar de Islam, wiens hart Hij er voor opent en wiens
verstand Hij er voor verlicht, zal de Islam omarmen met overtuiging. Eenieder van wie Allah diens
hart verblindt en diens gehoor en gezichtsvermogen verzegelt, zal geen voordeel halen uit het
gedwongen worden om de Islam te accepteren.
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D. Voorwaarden voor het voltrekken van toetreding tot de Islam bij de vereniging
PPME Al-Ikhlash Amsterdam
Persyaratan pelaksanaan masuk Islam di dalam organisasi PPME Al-Ikhlash Amsterdam
De normale gedachtegang is dat men denkt dat het nodig is, dat de betrokken persoon die moslim
wil worden een verklaring dient af te leggen in aanwezigheid van hoge geleerden of imams, of dat
men deze handeling zou moeten melden aan een rechtbank of een andere autoriteit. Men denkt vaak
ook dat het een voorwaarde is om moslim te worden dat er een certificaat dient te worden uitgereikt,
afgeleverd door de autoriteiten als bewijs.
Als vereniging PPME Al-Ikhlash Amsterdam wensen we te verduidelijken dat géén van
bovengenoemde voorwaarden vereist zijn om moslim te worden. Allah de Almachtige staat
boven alle begrip, Hij kent de geheimen van alle harten.
Toch is het voor degenen die de Islam aanvaarden aanbevolen om zichzelf als moslim te laten
registreren bij een bevoegd agentschap of erkende statutaire vereniging of organisatie, omdat dit een
aantal voordelen heeft, zoals de mogelijkheid om een visum te krijgen om de H’adj (de verplichte
uitgebreide bedevaart) en ‘Oemrah (de vrijwillige kleine bedevaart) te verrichten.
Voor een verzoek tot het voltrekken van toetreding tot de Islam binnen de vereniging PPME AlIkhlash Amsterdam, dient u over onderstaande voorwaarden te voldoen:
Untuk melakukan permohonan masuk Islam di dalam organisasi PPME Al-Ikhlash Amsterdam, anda
wajib memenuhi persyaratan yang tercantum di bawah ini:
-

kopie recente uittreksel van de gemeente
fotokopi tanda bukti penduduk pemerintah setempat yang tidak terlalu lama masa berlakunya

-

2x kleuren pasfoto (voor de certificaat toetreding tot de
Islam) 2x foto berwarna (untuk sertifikat masuk Islam)

* Voor de toetreding tot de Islam worden geen kosten gevraagd.
Untuk masuk Islam tidak dikenakan bayar
* Wel kunt u onze vereniging steunen door lid te worden van de vereniging. Download het
inschrijfformulier lidmaatschap op onze website: www.ppmealikhlashamsterdam.nl of informeer
bij Ifa Nurlisfiani, E: ledenadministratie@ppmealikhlashamsterdam.nl, T: +31 6 50243208
* Wenst u géén lid te worden, dan zijn vrijwillige donatie’s altijd welkom. Uw donatie kunt u storten
op onderstaande bankrekeningnummers. Beide rekeningnummers zijn van de vereniging PPME AlIkhlash Amsterdam. Wij danken u hiervoor. Moge Allah u dubbel en dwars belonen en u het paradijs
schenken.
ING Bank IBAN nr.
Bouwproject eigen Moskee

: NL75 INGB 0001 4444 55
: NL58 INGB 0006 2643 03
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E. Ondertekening
Hierbij verklaar ik het formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.
Dengan ini saya telah mengisi formulir ini dengan lengkap dan dengan jujur.
Plaats:
Tempat:
Datum:
Tanggal:
Handtekening aanstaande moslim (moslima):
Tanda tangan calon muallaf:

…………………………………….…………

Dit formulier printen, invullen, ondertekenen en opsturen (zie onderstaande adres).
Voorzie het formulier met de gevraagde documenten in de bijlage.
Let op, dat u het envelop voorziet van voldoende postzegels.
Formulir ini di print out, di isi selengkap-lengkapnya, di tandatangani dan di kirim ke alamat di
bawa ini. Lampirkan semua dokumen yang di minta. Jangan lupa untuk menempelkan perangko
yang cukup.
Ingevulde formulier en gevraagde documenten opsturen naar:
Kirim formulir beserta dokumen yang di minta ke alamat:

Sekretariaat PPME Al-Ikhlash Amsterdam
Jan van Gentstraat 140, 1171 GN Badhoevedorp
O.v.v. Aanvraag Toetreding tot de Islam
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